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SEURAKIRJE kesäkuu 2010   
 
TUL:n 27. LIITTOKOKOUS Mikkelissä 22.-23.5.2010
Savon piiri isännöi hyvin sujunutta Liittokokousta Mikkelin Ammattiopistolla 22.-23.5.
Suuret kiitokset paikallisille talkooseuroille Mikkelin Kissoille, Mikkelin Kuntoilijoille ja 
Naisvoimisteluseura Jouselle.
Helsingistä on kuulunut pelkkää myönteistä palautetta järjestelyistä.
Liittokokous valitsi Sirpa Paateron jatkamaan TUL:n puheenjohtajana. Samoin varapuheenjohtajat 
ovat entiset ( Kari Uotila ja Antti Vuolanne). Matti Semi valittiin edelleen hallitusjäseneksi.
Valtuustossa Savon piiri menetti toisen paikkansa, mutta puheenjohtajana jatkaa Arto Seppälä 
Mikkelistä, varapuheenjohtajat ovat Jukka Ukkola ja Sirkka-Liisa Kähärä.
 
Seuraavan liittokokouskauden tärkeimmät toiminnot painottuvat edelleen seurakehittämiseen. 
Tähän liittyen myös Savossa tullaan järjestämään runsaasti koulutusta ja kehittämistoimintoja.
*************************************************************
 PIIRIN JUHLAVUOSI
 
Kalenterissa seuraava päivämäärä on 26.9.; Kuopion Kisa-Veikkojen Kylmämaraton
ja Kuntoviikot muutenkin.
Warkaus JK:n joku kotiottelu tullaan nimeämään juhlatapahtumaksi, mutta sillä ei ole vielä 
päivämäärää.
seuraa : etusivun kalenterista lisää     
ONNITTELU TUL-LEHDESSÄ
Savon piirillä on 10.9. ilmestyvässä TUL-lehdessä omat juhlasivut.
Näille sivuilla jäsenseurojen on mahdollisuus onnitella 60-vuotiasta piiriä.
Yhden palstan levyiseen onnittelulistaan saa seuran nimen 30 eurolla ja nimen + logon 50 eurolla.
Tietenkin seura voi halutessaan laittaa suuremmankin mainoksen lehteen. Levikki on n. 10.000 kpl.
Kaikki aineisto toimitetaan sähköpostin liitteenä tai cd-levyllä piiritoimistoon 23.8. mennessä.

Listaonnitteluun riittää myönteinen vastaus osallistumisesta.
*******************************************

ANSIOMERKIT
ensi vuodelle (TUL:n kultainen ansiomerkki, TUL:n kultainen seuratyömerkki ja kaikki OPM:n 
merkit)
on anottava viimeistään 15.8. mennessä.
Anomuslomakkeet ja ohjeet löytyvät mm. piirin sivuilta www.tulsavo.fi vasemman laidan 
luettelosta, kohdasta Huomionosoitukset. Siellä on myös listat jo myönnetyistä merkeistä.
Jos siis tiedossa on jonkun seurapuurtajan pyöreitten vuosien merkkipäivä, tai seuralla on juhlat 
vuonna 2011, merkit pitää anoa nyt.
**********************************************************

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/


KEVÄÄN ja SYKSYN KUNTOVIIKOT
 
Kevään kuntoviikoille ilmoitettiin Savosta kaksi tapahtumaa; Joroisten Jyskeen pyöräilyilta 10.5. ja 
Varkauden Kuntoliikunnan Siltojen Safari 16.5.
 
Syksyn tapahtumien suunnittelu on monessa seurassa parhaillaan käynnissä.
 
Ja PIIRIN POIKKI PATIKOINTI -kisa seuroille jatkuu koko ajan 4.10. saakka.
Jos ette vielä ole aloittaneet, niin nyt on korkea aika
Lue lisää esitteestä     ja ryhdy toimiin !!!!
 
Valtakunnallisten Kuntoviikkojen "naamoiksi" ovat lupautuneet muusikko/näyttelijä Heikki Hela ja 
PAM:n puheenjohtaja Ann Selin. Kuntoviikkojen videopätkää pääsee katsomaan täältä. Siellä on 
myös muuta kuntotietoa.
Ja MUISTAKAA ILMOITTAA OMA TAPAHTUMANNE piiritoimistoon!

 
**********************************************
LOMAT
Minä olen lomalla 21.6.-22.7. välisen ajan. Piiritoimistossa ei siis ole tuona aikana ketään.
Sähköpostit pyrin lukemaan kerran viikossa, ja puhelimella tavoittaa koko ajan (ehkä).
Toivotan kaikille oikein rentouttavaa kesää, muistakaa kuitenkin liikutella eviä edes vähän.

t anna-maija 
 

 
 

http://www.tul.fi/fi/toiminta/kuntoliikuntavaliokunta/syksyn+kuntoviikot/
http://www.tulsavo.fi/piirinpoikki.htm
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